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LILLA EDET. Lördagen 
den 30 augusti stundar 
löparfest i Lilla Edet.

Edet Runt 25-årsjubi-
lerar.

Nu är det klart att 
Mustafa Mohamed blir 
prisutdelare.

IK Bergaström är arrang-
ör till den löpartävling som 
har blivit till en kär tradi-
tion i centrala Lilla Edet. 
Arrangören är redan igång 
med förberedelserna inför 
jubileumsloppet som i vanlig 

sker i samband med Edetfes-
tivalen.

– Det är en stor ära att 
kunna välkomna Mustafa 
Mohamed till Lilla Edet, 
säger Mateus Cander i IK 
Bergaström.

Gatloppet erbjuder fl era 
olika grupper. Den tävlings-
klass som tilldrar sig det 
största intresset är herrar 
och damer 10 kilometer.

– Anmälan ska ske senast 
21 augusti, förklarar Mateus 
Cander.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Nyligen 
gick Lilla Edets kommun 
med i Samverkande 
sjukvård. 

Detta innebär att 
sjuksköterskorna i 
hemsjukvården i Lilla 
Edet, singel respondern 
i Lilla Edet och ambu-
lansen i Trestad, 1177 
Vårdguiden, MÄVA 
(NU-sjukvårdens medi-
cinska äldrevårdsavdel-
ning) och den privata 
vårdcentralen MedPro 
i Lilla Edet nu inlett ett 
närmare samarbete.

Samverkande sjukvård star-
tade 2010 i Strömstad och 
Tanum och sedan dess har 
även Sotenäs, Munkedal, 
Mellerud, Åmål och nu även 
Lilla Edet gått med och fl er 
kommuner är på ingång.

– Samverkan bygger på ett 
initiativ från verksamheter-
na. Frågor man ville ha svar 
på var; Hur kan vi samver-
ka för patientens bästa? Vad 

kan vi göra här och nu för 
patienten? Det fanns ett be-
hov av att hitta nya samver-
kansformer. Den enkla lös-
ningen bygger på att de som 
jobbar med att ge sjukvård 
på en geografi sk plats hittar 
ett närmare samarbete med 
varandra, berättade Mari-
anne Laiberg, Hälso- och 
sjukvårdsnämndernas kansli, 
på en presskonferens i Lilla 
Edet som hölls den 5 maj. 

– Vi började samverka 
med tanke på de äldre men 
idag gäller samverkan alla 
från 18 år och uppåt. Sam-
verkande sjukvård är en del 
av regionens arbete med 
Framtidens hälso- och sjuk-
vård.

– Samverkande sjukvårds 
vision är att ge god och till-
gänglig vård till invånarna 
genom att samordna till-
gängliga resurser som fi nns 
runt invånarna, säger Amira 
Donlagic, projektledare för 
Samverkande sjukvård. Ge-
nom samverkan kommuni-
cerar vi bättre med varandra 

och vi får möjlighet att nyttja 
varandras resurser och kom-
petenser där effekten blir att 
invånarna får rätt vård på 
rätt plats. Genom samverkan 
skapar vi på så vis tvärprofes-
sionella team och tar tillvara 
varandras kompetens. 

Enhetschefen Helena Ar-
kemar är glad att Lilla Edet 
nu är med i Samverkande 
sjukvård. 

– Vinsten med samverkan 
är för patienten. Vi kan sam-
la resurserna runt patienten 
på ett bättre sätt. Personalen 
som nu arbetar med Sam-
verkande sjukvård har fått 
mycket utbildning inför att 
vi gick med och det leder till 
ett tryggt och säkert omhän-
dertagande av patienterna, 
menar Helena Arkemar.

– Genom samverkan har 
vi också lärt känna varandra 
bättre i de olika vårdorga-
nisationerna vilket gör det 
lättare att ringa och fråga en 
kollega i en annan organisa-
tion.

Under den månad som 

Lilla Edet varit med i Sam-
verkande sjukvård har de haft 
fyra samverkansuppdrag. Ett 
IVPA-uppdrag, en samver-
kansform där SOS Alarm 
kan ringa till kommunens 

sjuksköterskor och be dem 
åka på ett prio 1 larm i vän-
tan på att ambulansen ska 
anlända, två 1177-uppdrag, 
en samverkansform där 1177 
Vårdguiden kan ringa till 
sjuksköterska i kommunala 
hemsjukvården eller sjukskö-
terska i ambulans och be dem 
åka till en patient för en be-
dömning på plats eller för åt-
gärder på sjuksköterskenivå i 
hemmet, samt ett assistans-
uppdrag, en samverkansform 
där sjuksköterskorna från de 
olika organisationerna som 

ingår i projektet kan ringa 
varandra och be varandra om 
hjälp. 

Lena Larsson är sjuk-
sköterska i hemsjukvården i 
Lilla Edet och var med vid 
IVPA-uppdraget.

– En av oss sjuksköterskor 
bär med oss en sökare som 
SOS Alarm kan nå oss på. Vid 
det här tillfället var det en av 
mina kollegor som hade sö-
karen. Hon ringde mig när 
hon tagit emot larmet och 
vi gav oss tillsammans iväg 
till platsen. Larmet gällde 
en person som var avsvim-
mad. När vi kom fram mätte 
vi syresättning för att se om 
personen behövde syrgas. 
Därefter började vi sätta nål 
och förbereda inför avfärd 
med ambulansen. Ambulan-
sen var framme efter fem till 
tio minuter. Det var fl era an-
höriga på platsen och jag tror 
att de kände sig lugnade av 
att vi kommunsjuksköterskor 
kom så fort till platsen. 

Singel respondern i Lilla 
Edet startade för ett år sedan 

och är en personbil utrustad 
som en ambulans och 
bemannad med en erfaren 
sjuksköterska. Singel respon-
dern fi nansieras av Samver-
kande sjukvård och är en del 
av projektet. Singel respon-
dern kan utföra uppdrag åt 
de andra samverkansparterna 
som till exempel då en läka-
re på vårdcentralen behöver 
hjälp med EKG-tagning av 
en patient eller då en sjuk-
sköterska i hemsjukvården 
behöver ett par extra händer.

Även singel respondern 
har haft ett antal samver-
kansuppdrag sedan starten 
av Samverkande sjukvård i 
Lilla Edet. 

Annika Gustafson, Verk-
samhetschef Medpro Clinic, 
ser även hon stora fördelar 
med samverkan:

– Genom samverkan kan 
patienter i många fall få vård 
närmare hemmet. Patien-
ten kan vara kvar hemma så 
länge som möjligt vilket för 
många har stor betydelse.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet med i Samverkande sjukvård
Lilla Edet har nu anslutit sig till Samverkande sjukvård. Den enkla lösningen bygger på att de som jobbar med att ge sjukvård på en geografisk plats hittar ett närmare samarbete med varandra.

Landslagsstjärnan Mustafa Mohamed kommer att agera prisut-
delare när Edet Runt avgörs den 30 augusti.

Mustafa Mohamed pris-
utdelare på Edet Runt

Den här gigantiska svampen, en tegelröd björksopp, plocka-
de Thomas Jönsson i Västerlanda förra söndagen. Foten var 
tolv centimeter hög och hatten tio centimeter i diameter.

– Jag hittade svampen i Stendammen. Den var väldigt 
god, säger Thomas som inte skådat något liknande i svamp-
väg så tidigt på säsongen.

Jättesvamp plockad
i Västerlanda

Vinsten med 
samverkan är 
för patienten. 
Vi kan samla 

resurserna runt patien-
ten på ett bättre sätt.
HELENA ARKEMAR


